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Data: 25 de julho de 2019 

Hora: 14h 

Local: Auditório da SEMA 

 

 Titulares: 

ÓRGÃO GESTOR DA POLÍTICA ESTADUAL DE EA 

SEMA: Lilian Maiara Zenker 

Seduc: Marili Maieski Rodrigues 

COMISSÃO INTERINSTITUCIONAL DE EA 

SEMA: Elaine R. O. Santos 

Seduc: Sabrina Alves Andriola 

Emater: Clarice Vaz Emmel Bock 

ARI: Marta Busnello Alves 

 Suplentes: 

Fecomércio: Maria Augusta Kampf 

Corsan: Carla de Lima Vasques 

Famurs: Ana Amélia Schreinert 

Comando Ambiental: Eliandra F. dos Santos 
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Pauta: 

1. Leitura da memória da última reunião; 

2. Proposta do novo cronograma das ações previstas para a elaboração do PlanEA; 

3. Status atual da aplicação do questionário da Educação Ambiental Não Formal; 

4. Assuntos Gerais. 

A representante do Órgão Gestor da SEMA cumprimentou a todos e iniciou os trabalhos, 
com a leitura da última memória, destacando as decisões e os compromissos firmados. 
Em seguida passou a palavra à representante da SEMA, para que apresentasse a 
proposta do novo cronograma das ações para elaboração do PlanEA. Nesta proposta 
estão previstos os prazos para a aplicação dos questionários com vistas à avaliação da 
EA Formal e EA Não Formal no estado. Ao questionar a Seduc sobre a viabilização do 
cronograma, a professora Marili Maieski Rodrigues argumentou da dificuldade da sua 
instituição em atender, uma vez que está envolvida com o Programa Qualifica/RS. Lilian 
Zenker salientou da importância em atender os prazos, tendo-se em conta a demanda do 
Ministério Público para que o Rio Grande do Sul elabore o PlanEA. Sendo assim, as 
representantes da Seduc afirmaram que irão repassar, no mês de agosto, o Questionário 
da EA Formal, para que as coordenadorias regionais de educação respondam. O 
cronograma foi aprovado pelos presentes na reunião. A representante da Fecomércio fez 
um relato do status atual da aplicação do Questionário da EA Não Formal, destacando 
que os municípios estão participando e que considera satisfatório o número de 
questionários respondidos. Na medida do possível, irá enviar uma planilha atualizada para 
a CIEA contendo a listagem de municípios que responderam ao mesmo. Baseado nestes 
dados, a representante da SEMA salientou que será possível mapear aqueles que 
responderam, sendo muito útil para dar visibilidade ao processo e identificar os mais 
refratários. Retomando a pauta, Lilian Zenker informou que a minuta do Decreto da CIEA 
está sendo avaliada na Casa Civil para posterior assinatura do Governador. Quando este 
decreto for publicado, será possível enviar às entidades membros da Comissão um ofício 
para confirmação de seus representantes. Com os nomes definidos, será publicada uma 
Portaria do Órgão Gestor da CIEA, com a nominata de seus membros. Nos assuntos 
gerais, a representante da SEMA perguntou sobre o lançamento do Aplicativo H2Oje. A 
representante da Corsan respondeu que a data do lançamento foi mais uma vez 
postergada. A professora Marili da SEDUC se propôs a agendar uma data para que este 
sistema seja apresentado ao Secretario de Educação. No término da reunião, Lilian 
Zenker informou sobre o Programa de Capacitação Permanente Diálogos Ambientais, a 
Gestão Ambiental Municipal e a Fiscalização, que ocorrerá nos municípios de Santa Rosa 
e Passo Fundo, Alegrete e Santa Maria e Caxias do Sul e Santa Cruz, que ocorrerá no 
mês de agosto. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada. 


